
Vinho precisa se despedir da era do garrafão 
 
Investir na qualidade – e não só na expansão das vendas – tende a ser uma estratégia eficaz 
para multiplicar o faturamento de produtores e indústrias de vinhos de mesa. É o que se pode 
concluir de uma pesquisa feita pela Market Analysis, de Florianópolis, sob encomenda do 
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) e da Corporação Vitivinícola Argentina (Coviar).  
 
A tese se baseia em duas constatações. Uma delas é que, hoje, 80% do vinho vendido no 
Brasil é de mesa, elaborado a partir de variedades de uvas comuns, de baixa qualidade. Outra 
é que a variedade de mesa tem entrada em todas as faixas etárias nos principais mercados 
brasileiros – que são as regiões Sul e Sudeste. “Em São Paulo, por exemplo, os mais velhos se 
preocupam em degustar vinhos finos em momentos especiais. Mas, no outro extremo, há 
jovens que consomem vinhos de mesa”, justifica Fábian Echegaray, diretor da Market Analysis. 
 
Logo, diz ele, é preciso apostar numa melhora da qualidade dos vinhos de mesa – de modo 
que o consumo aumente ainda mais. “É preciso fazer da bebida um produto mais competitivo”, 
cobra. “Como pode um produto ser, ainda, vendido em um garrafão? Como ele chamará a 
atenção na gôndola?”, questiona. 
 
O pesquisador diz que a cadeia vinícola brasileira carece de um plano de marketing mais 
eficiente. “A demanda de vinho depende da informação disponível sobre os produtos nas 
prateleiras. Para isso, é preciso ter um bom marketing”, conta Echegaray.  
 
Com os devidos cuidados de qualidade e divulgação, os vinhos brasileiros poderiam registrar 
um aumento de 84% na demanda até 2030, calcula ele. Nas próximas duas décadas, o 
consumo médio no Brasil tende a subir para 9 litros por pessoa por ano – hoje, a média é de 
5,2 litros. Para efeitos de comparação, o consumo médio de cerveja é 10 vezes maior. 
 
Atualmente, a Região Sul é responsável pela maior parte do vinho fabricado no Brasil. Ao todo, 
as vinícolas da região despejam 330 milhões de litros – o equivalente a 90% da produção 
nacional – no mercado a cada ano. O setor movimenta cerca de R$ 1 bilhão por ano, 
somando-se aí as vendas de produtos nacionais e importados. 
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